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Marts måned har stået i mesterskabernes tegn,
og dansk bueskydning har fået en række nye
mestre, som på flot vis vandt guldmedaljer i deres
respektive klasser. Stort tillykke til jer alle – men
også tillykke til alle andre, der deltog ved både
ungdoms- og senior-DM. Begge stævner var gode
oplevelser at deltage i som tilskuer, og det var de
i høj grad på grund af deltagerne og arrangørerne. I gjorde det sjovt og inspirerende at være
med.
I det hele tage var de danske mesterskaber
præget af smil og overskud. Det var meget positivt at overvære. Samtidig var deltagerantallet
begge steder meget flot, og det et tegn på, at
dansk bueskydning er inde i en god udvikling.

De danske mesterskaber
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Jan Bang ses her til DM indendørs 2013. Foto: Leon Rasmussen, LKR Foto

Parathed gav bronze
Jan Bang, compoundskytte fra Lavia Odense, trådte ind på det hold,
der senere vandt EM-bronze, kun to dage før, holdet rejste til EM
indendørs i Polen. Han fortæller her om sine oplevelser.
Tekst: Jan Bang

Når jeg lukker øjnene og tænker på det nyligt overståede EM, er det mest positive billeder på nethinden, der dukker op.
Jeg havde meddelt allerede i efteråret, at jeg
gerne ville deltage i ”kampen” om at blive udtaget,
det gik imidlertid ikke helt så godt, som jeg havde
forventet, jeg endte et par pladser under de tre øverste.
Vi, Margaret Bang og jeg, havde planlagt at tage
til Las Vegas i februar 2013, så træningen fortsatte
som planlagt, bare med et andet mål. Vi havde gennem indeværende indendørs sæson deltaget i nogle
internationale stævner: Kristiansand Open, F2F i Holland og Berlin Open. Det er vores måde at holde
ferie på. Bueskydning er en meget stor del af vores
liv, både med træning i klubben, og deltagelse i alle
de stævner hvor det er muligt – både i friweekender
og i de weekender hvor det er muligt for mig at afspadsere fra arbejdet.
Margaret havde også kæmpet for en plads til EM,
så hun har gennem hele denne, og iøvrigt alle forudgående sæsoner, været en tro træningspartner, der
aldrig sagde nej til at tage på træningsbanen, det
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gør jo det hele meget lettere, når man ikke føler at
noget forsømmes derhjemme.
Fra recurve til compound
Jeg har skudt compound siden 1994. Før det med
recurve fra 1985. Jeg skiftede buetype, fordi jeg dengang havde en god ven, der solgte buer for Baldur’s,
og det var igennem ham, at interessen for jagt opstod. Han havde en skov, vi kunne skyde 3D i. Så
med compoundbuen kom også et jagttegn til bue. I
årene 2001 til 2005 tog jeg en uddannelse som Socialpædagog, og i den periode var der ikke tid til
anden træning end vedligeholdelse, fordi skydeprøven til jagttegn skal som bekendt bestås hvert 5 år.
Efter min eksamen i januar 2005, begyndte jeg at
træne igen flere gange om ugen, fik købt noget tidssvarende buegrej, og lysten til at skyde blev større og
større. Jeg fik også Margaret med i klubben, hvor
hun hurtigt blev valgt til formand, og fik en bue i
hånden - siden har vi brugt al vor fritid på buesporten
Jeg har opnået med compoundbuen at deltage i
to internationale mesterskaber. Det første var VM i

Øverst fra venstre: Dan Hansen (holdleder), Ida Frandsen (compound junior dame), Tanja Jensen (compound
junior dame), Anne Marie Laursen (recurve junior dame) og Jan Bang (compound herre).
Nederst fra venstre: Sarah Sönnichsen (compound junior dame), Martin Damsbo (compound herre), Stephan
Hansen (compound herre), Dennis Bager (recurve herre) og Martin Laursen (recurve herre). Foto: Dan Hansen

2009, som også foregik i Polen, i øvrigt i den samme
hal som dette EM.
Da jeg og Torben Johannessen ofte træner sammen, var jeg jo klar over, at han havde en skade,
som kunne gøre, at han ikke kunne tage med til EM.
Jeg begyndte derfor at intensivere træningen med
henblik på, at det kunne jo være, at jeg havde muligheden for at blive kontaktet for eventuel deltagelse. Jeg havde under udtagelsesprocessen bestilt ferie
i den uge, hvor EM skulle foregå, men jeg havde så
også flyttet ferien, da jeg ikke opnåede udtagelse i
første omgang. Nogle dage inden opringningen fra
Allan (sportschef i DBSF, red.) havde jeg sagt til min
chef, at det måske alligevel blev muligt for mig at
komme til EM. Min chef gav grønt lys til at jeg
kunne tage afsted med kort varsel, da jeg er selv
meget fleksibel med hensyn til at flytte min arbejdstid, når det kræves.
Jeg har i gennemsnit i flere år trænet cirka 25
timer om ugen, så det var let for mig at gøre mig så
klar, som jeg nu kunne på kort tid. Jeg prioriterer
min træning meget højt i dagligdagen, blandt andet
bruger jeg også træning til at stresse af efter travle
perioder, sådan at forstå at hvis man ikke koncentrerer sig under træning, har det ingen virkning, og
samtidig er virkningen ved at koncentrere sig om
bueskydningen, at alt andet fortrænges.
Sammenhold
Compoundholdet ved EM fungerede godt, på trods
af stor aldersforskel, men jeg er af den overbevisning, at det er op til deltagerne på det hold, der nu
kommer afsted, at få sammenholdet til at fungere.
Specielt under en holdskydning er det vigtigt at få

lavet aftaler om, hvordan den enkelte gerne vil have
for eksempel tiden annonceret. Og om det at arbejde i teams er der skrevet tykke bøger om.
I dansk bueskydning er vi jo ikke flere skytter, der
deltager i stævner, end at man kender dem alle. Vi
er heldigvis en gruppe, der deltager i alle de stævner,
vi kan, og derved ser dem, vi kan komme på landsholdsopgaver med, ret ofte. Derfor kendte jeg mine
EM-holdkammerater, Martin Damsbo og Stephan
Hansen, forholdsvis godt på forhånd.
På vej mod bronze
Denne opgave var dog anderledes end de foregående, fordi jeg var med til at vinde en bronzemedalje.
Det var en rar følelse. Jeg vidste, chancen var der.
både Martin og Stephan, var vildt godt skydende.
Jeg vidste at skød jeg ”bare” op til mit niveau, var
der en rimelig chance for at vinde en medalje, så tak
til de to gutter for også i holdskydningen at skyde
godt.
Min kvalifikationsskydning gik godt i første runde,
i anden kunne jeg ikke ramme følelsen, så det var
meget op ad bakke, men sådan er det sommetider.
Når det går sådan, kommer det til at blive en kamp
for at ramme den helt rigtige følelse af skuddene.
Jeg brugte derfor en del timer på træningsbanen
bagefter for at finde følelsen igen, hvilket delvist lykkedes, men i hvert fald nok til at være med til at
sikre en bronzemedalje. Det var for mig stort.
Til slut vil jeg takke skytterne for en god tur og
ikke mindst holdleder Dan Hansen for at være der,
når vi havde brug for ham. Han gjorde et godt stykke arbejde.
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Det største ungdoms-DM
TIK Bueskydning og DBSF afholdt den 9.-10. marts DM for ungdom i
Taastrup Hallerne. Det var formentlig det største danske indendørs
stævne nogensinde, og det var en stor succes.
Tekst: Allan B. Grønkjær. Foto: Leon Rasmussen, LKR FOTO

184 børn og unge stod klar lørdag den 9. marts i Taastrup Hallerne. Forventningerne var mange, og
spændingen og vel også nervøsiteten hos de fleste
var stor. For mange var det første gang, de deltog
ved et DM, og for langt de fleste var det første
gang, de deltog i så stort et stævne. De mange deltagere, deres forældre, trænere og andre interesserede fordelte sig flot i de tre haller, som stævnets første del spredte sig over.
Stemningen i hallen summede af glæde og skuffelse begge de dage, som DM varede. Glæde over
en vunden match, skuffelse og tårer over et knebent

nederlag i finalenskydningen. Også bag skydelinjerne
var tilskuerne berørt af den postitive følelse, der herskede i hallerne. Entusiasmen var stor.
Arrangørerne fra TIK havde løbet stærkt før og
under DM, og de gjorde det med stil, så stævnet forløb perfekt de mange deltagere og tilskuere taget i
betragtning. TIK stod også bag et nyt initiativ til
megen glæde for de bueinteresserede, der ikke
kunne være til stede. På DBSF’s facebookside opdaterede TIK løbende om stort og småt fra U-DM dagene. Et initiativ der også blev fulgt op på til senior
DM den følgende weekend.

Dansk mester individuelt
Recurve Herre Micro
Jacob Niemann, Bueskyttelauget Viking
Recurve Herre Mini
Svante Jensen, Vordingborg Bueskyttelaug
Recurve Dame Mini
Josefine Edelberg, Bueskyttelauget Viking
Recurve Herre Kadet
Christian Brynning, Holstebro Bueskytteforening
Recurve Dame Kadet
Camilla D. Nielsen, Midtfyns Buesklub
Recurve Herre FITA Kadet
Jakob Waaentz, Aalborg Bueskyttelaug
Recurve Dame FITA Kadet
Anina Keil, Rønne Bueskytte Laug
Recurve Herre FITA Junior
Mathias Galberg, Aalborg Bueskyttelaug
Recurve Dame FITA Junior
Anne Marie Laursen, Silkeborg IF’s Bueskytteafdeling
Compound Herre Micro
Valdemar Chr. A. Jensen, Randers Bueskyttelaug
Compound Dame Micro
Anne Sofie Lygum, Hillerød Bueskyttelaug
Compound Herre Mini
Sune Rasmussen, TIK Bueskydning
Compound Dame Mini
Sasha Haagen Andersen, Lyngby Buyeskyttelaug
Compound Herre Kadet
Mathias E. Hansen, Midtfyns Bueklub

Compound Dame Kadet
Maria Stentoft, Lyngby Bueskyttelaug
Compound Herre FITA Kadet
Rene Vissing Kristiansen, Christiansfeld Omegns Bueklub
Compound Dame FITA Kadet
Katja Ree Møller, Sorø Bueskyttelaug
Compound Herre FITA Junior
Simon Mikkelsen, Lyngby Bueskyttelaug
Compound Dame FITA Junior
Sarah Sönnichsen, TIK Bueskydning
Barbue Herre Micro
Jakob Esmann, Sorø Bueskyttelaug
Barbue Dame Micro
Victoria Mejer, Sorø Bueskyttelaug
Barbue Herre Mini
Mikkel Gyllenborg, Prøstø Bueskyttelaug, Gøngen
Barbue Herre Kadet
Thor Borne, Frederiksværk Bueskytteforening
Barbue Herre FITA Kadet
Andreas Gabel, Sorø Bueskyttelaug
Langbue Herre Kadet
Rune Nielsen, Sorø Bueskyttelaug
Langbue Herre FITA Kadet
Niclas Rewers, Lyngby Bueskyttelaug
Barbue Herre FITA Junior
Rasmus D. Nielsen, Midtfyns Bueklub
Barbue Dame FITA Kadet
Dittes Rewers, Lyngby Bueskyttelaug
Fortsættes på side 8

udførelse og Koncentration. To kerneelementer i bueskydning her illustreret af to deltagere fra U-DM.
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Sko, skydning, sikkerhed
I forbindelse med udendørssæsonen har vi som dommere flere gange
tidligere stødt på skytter børn såvel som voksne, nye som rutinerede
iført sandaler.

Medaljevinderne til ungdoms-DM var traditionen tro mange. Her ses i de fælles jubel.

Fortsat fra side 7
Barbue Dame Kadet
Mai Jensen, Vordingborg Bueskyttelaug
Barbue Dame Mini Leonora Christine Hess-Petersen,
Nordkystens Bueskyttelaug
Langbue Dame FITA Kadet
Lotte Mark Fly Hansen, Lyngby Bueskyttelaug
Langbue Dame Kadet
Rosie Andersen, Lyngby Bueskyttelaug
Langbue Herre Mini
Jacob Læssø-Nielsen, Hillerød Bueskyttelaug
Langbue Dame Micro
Juliane Vester, Nordkysten Bueskyttelaug
Dansk mester for hold
8m Recurve
Bueskyttelauget Viking: Jacob Niemann,
Mark Drachmann og Jonas Slotsager

12m Recurve
Holstebro Bueskytteforening: Kirstine D. Andersen,
Lea M. Nissen og Christian Brynning
18m Recurve
Aalborg Bueskyttelaug: Aske Halskov, Jakob Waaenz
og Nicolai Carlé
8m Compound
Lyngby Bueskyttelaug: Christoffer Berg,
Mathias Fullerton og Valdemar Broholm
12m Compound
Vordingborg Bueskyttelaug: Simon Olsen,
Marcus Sehested og Andreas Grønning
8m Barbue
Sorø Bueskyttelaug: Jakob Esmann, Victoria Mejer
og Mads Rothmann
12m Langbue
Hillerød Bueskyttelaug: Kristoffer Skovsen,
Carl Johan Bundsgaard og Jacob Læssø-Nielsen

Her ses Frederik Bengtsson, Gribskov Bueskytteklub, i Herre Mini Compound.
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Derfor skal vi opfordre klubberne til at informere
deres skytter om regler for brugen af fodtøj, da
udendørssæsonen er lige foran os. Det er af hensyn
til sikkerheden på banen, at reglerne er der. Husk at
reglen gælder for alle, der skal passere skydelinjen,
blandt andet hjælpere, forældre med flere.
Dommerne vil i fremtiden ikke give dispensation
for denne problemstilling, hvilket vil og kan komme
til at betyde, at skytter vil blive nægtet deltagelse i
stævnet, hvis de er i ført sandaler eller andre ikke
lukkede sko.
Der henvises til lovkomplekset 2.6 Påklædning ved
danske stævner.
2.6.1
Ved alle officielle skiveskydnings- og feltskydningsstævner skal DBSF’s bestemmelser
for reklamer og varemærker på beklædning og udstyr overholdes.
(Se artikel 5.3.2..).
2.6.2
Under konkurrencer kræves følgende påklædningsforskrifter overholdt:
• Damer skal være passende påklædt i nederdel,
buksenederdel, slacks eller shorts og bluse eller
overdel.
• Herrer skal bære benklæder eller shorts og skjorte/skydetrøje med lange eller korte ærmer.
• Shorts må ikke være kortere end til skyttens fingerspidser, når han/hun står med strakte arme og
fingre ned langs kroppen.
• Det er tilladt at bære sweater/cardigan.
• Træningsdragter, der er udleveret som holdpåklædning skal være tilladt.

2.6.3
Der må ikke forekomme nogen form for reklame på
beklædning som bæres af konkurrencedeltagere
eller officials under konkurrenceforløbet, bortset
fra, hvad der er tilladt i henhold til udtagelsesbestemmelserne (se artikel 5,3).
2.6.4
Lukket fodtøj skal bæres hele tiden under et stævne.
2.6.5
Deltageres registreringsnumre skal være anbragt på
skyttens pilekogger eller lår, så de er synlige fra ventelinien under skydningen.
2.6.6
I tilfælde af dårligt vejr ved udendørs stævner kan
stævnets dommere give tilladelse til, at skytterne benytter anden påklædning.
2.6.7
Deltager har tilladelse til at bære beklædning m.v.,
hvorpå der forekommer navn og/eller vedkommendes nationsnavn, -mærke, -flag eller -emblem uden
restriktioner med hensyn til disses størrelser.
2.6.8
FITA accepterer ikke camouflagetøj af sikkerhedsårsager.
April 2013
Dommerformanden

TV2s regionale stationer, TV2 Midtvest og TV2 Østjylland, var begge forbi DM i Kjellerup, og helt i
fokus var Anne Marie Laursen, Silkeborg, der fornyligt vandt EM bronze for juniorer indendørs.

De danske
mesterskaber
Ved de danske mesterskaber i indendørs bueskydning 2013 var der
deltagelse af ikke mindre end 322 skytter fordelt med 137 til senior
DM i Kjellerup og rekord mange 184 ved ungdoms-DM weekenden
forinden i Taastrup. Begge mesterskaber fortjener en stor ros til
arrangørerne og har givet os alle nogle gode oplevelser.
Tekst: Dennis Bager og Martin Damsbo. Foto: Leon Rasmussen, LKR Foto.
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Taastrup startede ungdoms-DM med en flot indmarch, og Kjellerup afsluttede senior-DM med at
gøre guldfinalerne interessante og publikumsvenlige
på en måde, som ikke er set før.
Resultaterne ved senior-DM viste mange flotte resultater og mesterskabsrekorder. Fra kvalifikationsskydningen kan nævnes:
I herre compound skød Martin Damsbo det højeste resultat nogensinde til et DM med 596 og sætter
dermed mesterskabsrekord. Hermed hæver han gennemsnittet af sine 3 bedste resultater i 2013 (597,
596 og 593) til et højere niveau, end nogen anden
compound skytte har skudt i denne sæson som
deres højeste enkeltstående resultat. Desuden var
det første gang nogensinde, at tre skytter skyder
over 590; Martin Damsbo 596 points, Stephan Hansen 592 points og Jan Bang 591 points, hvilket også
er de tre skytter, som vandt bronze ved EM tidligere i
år. Det skal især fremhæves, at Jan Bang var i super
form og med 55 år på bagen sætter dansk rekord
for compound masters.

I dame compound støvede Patricia Andersen buen
af efter mange års pause og vandt kvalifikationen
med flotte 576 points og skød sig direkte ind på en
3. plads på indendørs Top 10 i denne sæson.
I dame recurve skød Carina Rosenvinge Christiansen 583 points og var hermed kun 1 point fra det
højeste resultat ved DM nogensinde. Dette præsterede Carina til DM i 2012 med 584 points.
I herre recurve skød Dennis Bager det højeste resultat ved DM i de sidste 10 år med 583 points. Sidst
overgået også af Dennis tilbage i 2003, da han satte
dansk rekord ved DM i Gladsaxe med 593 points.
Hermed hæver han gennemsnittet af sine tre bedste
resultater i 2013 (586, 584 og 583) til et niveau højere end nogen nuværende landsholdsskytte nogensinde har skudt som deres højeste enkeltstående resultat.
I holdkonkurrencerne var der også forskellige mesterskabsrekorder. TIK vandt guld, og med 11 årige
Fortsættes på side 12
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Danmarks 2 suverænt bedste compoundskytter Martin Damsbo &
Stephan Hansen har valgt det bedste der fås til bueskydning:

MATHEWS APEX & PSE DOMINATOR

Leif Jacobsen vandt guld i Recurve Herre Master.

Sune Rasmussen på holdet, blev han den yngste
modtager af en DIF-medalje i DBSF’s historie. Der
deltog i alt 30 hold; fordelt på 17 recurvehold, 10
compound hold og 3 langbuehold. Aalborg deltog
med hele 6 hold; 4 recurve, 1 compound og 1 langbue. Aarhus og Arcus deltog hver med 3 recurvehold.
I det hele taget var der nærmest ”rekord mange”
deltagere i stort set hver klasse.
Foruden de mange flotte resultater udmærkede
dette DM sig også ved, at der var større intern mediedækning end nogensinde før. Kaj Frandsen (ffoto)
og Leon K. Rasmussen (LKR foto) sørgede for billeder
og live Facebook opdateringer løbende hele weekenden. Det lokale TV2 var selvfølgelig også på pletten
med interview af den lokale mesterskytte, Anne
Marie Lauersen.

Alle guldfinalerne fra vil blive lagt på youtube på
Martin Damsbos Youtube kanal.
Men ikke nok med det. Det hele blev afviklet utrolig godt af Aarhus og Silkeborg i fællesskab. De skal
have en stor ros og tak fra os skytter. Især skal der
lyde en tak til deres afvikling af guldfinalerne om
DIF-medaljerne søndag eftermiddag. Normalt plejer
alle at tage hjem og medaljefinalerne afvikles stort
set uden tilskuere og den efterfølgende medaljeoverrækkelse er endnu tyndere besat. Men sådan skulle
det ikke gå denne gang. Arena Kjellerup blev på kort
tid forvandlet til et tæt pakket bueskytte stadion
med udsolgt på næsten alle tilskuerpladserne. Der
var stemning og kampråb fra et begejstret publikum,
som vi aldrig har set før til et Dansk Mesterskab.

Deres sejsrækker er imponerende, deres udstyr det bedste der fås.
Og så er de staff-skytter for Baldur´s Archery. Vi er utrolig stolte
af de 2 gutter, og ønsker dem held og lykke fremover.

®

Endnu engang stor tak til Taastrup, Aarhus
og Silkeborg

Fortsættes på side 14

BALDUR’S ARCHERY

Ørbækvej 6
7330 Brande

Aut. PSE / MATHEWS / HOYT forhandler er den eneste garanti for fabriksgarantier.
Som agenturholder, anviser vi nærmeste forhandler.

Hovedgaden 17A
4140 Borup

Buejagt i Danmark og udlandet + udstyr: www.baldurs-archery.dk
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Dansk mester individuelt
Recurve Herre Senior
Frederik Sönnichsen, TIK Bueskydning
Recurve Dame Senior
Nynne Holdt-Caspersen, Aalborg Bueskyttelaug
Recurve Herre Masters
Leif Jacobsen, Silkeborg IF’s Bueskytteafdeling
Recurve Dame Masters
Hanne Thomsen, Bueskyttelauget Viking
Compound Herre Senior
Martin Damsbo, TIK Bueskydning
Compound Dame Senior
Camilla Søemod, Gladsaxe Bueskytte Klub
Compound Herre Masters
Tage Hermansen, Randers Bueskyttelaug
Barbue Herre Senior		
Rune Svensson, Københavns Bueskyttelaug
Langbue Herre Senior
Christian Jørgensen, Christiansfeld Omegns Bueklub

Danish Open
Langbue Dame Senior
Tanja Skudstrup, Københavns Bueskyttelaug
Barbue Herre Masters
Lars Bo Nielsen, Midtfyns Bueklub
Dame Barbue Senior
Catharina Vedel-Smith, Københavns Bueskyttelaug
Herre Langbue Masters
Erik P. Nielsen, Silkeborg
Dansk mester hold
Langbue
Aalborg Bueskyttelaug: Niels Frederik Salling,
Michael Ljungberg og Peter Javorik
Recurve
Silkeborg IF’s Bueskytteafdeling: Anne Marie Laursen,
Bjarne Laursen og Claus Ingerslev
Compound
TIK Bueskydning: Sune Rasmussen, Ida Frandsen
og Martin Damsbo

Lørdag den 18. – søndag den 19. maj 2013
i Grættrup ved Nr. Snede. Internationalt 3D-stævne.

For 29. gang afholdes Danish Open i Grættrup
ved Nr. Snede, alle målene er 3D-dyr og der
skydes efter gældende WA internationale
3D-regler.
Såfremt de nye regler tillader 2-pils skydning
(hvis 1. pil ikke rammer må der skydes 2. pil) vil
dette fremgå af vor info-folder samt blive nævnt
i åbningstalen. Vær opmærksom på dette.
Lørdag skydes 40 mål og søndag 14 mål. I de
klasser, fra juniorer og op, med mere end 8
deltagere vil der søndag blive afholdt
eliminationsrunde på 12 mål for lørdagens 8
bedst placerede og derefter semifinale og finale
på hver 4 mål. Alle øvrige skytter skyder 14 mål.
Tilmeldingsskema er tilsendt klubberne ellers se
vor hjemmeside
www.noerresnedebueskyttelaug.dk
for yderligere informationer og oplysninger.
Sidste tilmeldingsfrist er
tirsdag d. 7. maj 2013.
Danish Open 2013 er iagttagelsesstævne til VM
i 3D i efteråret 2013. Så op af stolen kære
bueskytter og deltag i Danmarks største,
smukkeste, mest alsidige og krævende
internationale 3D-stævne.

De samlede medaljevindere til DM. Øverst i billedet (på skuldrene af Martin Damsbo) ses Sune Rasmussen, TIK.
Han vandt DM guld for compound hold sammed med Damsbo og Ida Frandsen, og han er dermed Dansk
Bueskytteforbunds yngste DM-vinder nogensinde. Faktisk er han blandt de yngste vindere for seniorer i
dansk idræt nogensinde. Yngste vinder er her en 6-årig curlingspiller, der i 2009 i forbindelse med et afbud
fra en anden spiller blev sat ind på et senere vindende DM-hold.
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Mange hilsner
Nr. Snede Bueskyttelaug
og Midtjyske Buejægere
Stensballe IK’s bueafdeling.

BUESKYTTEN2. del
BUESKYDNING fortsætter her med 2. og sidste del af fortællingen om
bladets forgænger, Tidsskriftet Bueskytten.
Tekst: Holger Kürstein

BUESKYTTEN officiel
Tidsskriftet BUESKYTTEN fortsatte med at arbejde for
dansk bueskydning, og i augustnummeret 1942 på
bladhovedet annoncerede man med, at man var blevet ”Officielt Meddelelses-Organ” for Dansk Bueskytteforbund. Hvad der er foregået i mellemtiden af
overvejelser i forbundet desangående, kan man ikke
læse.
Ny forside men pengemangel
For at modernisere forsiden har man udbedt sig forslag desangående. Men det var en svær opgave at
vælge mellem de indsendte forslag. Resultatet blev
en kombination af flere forskellige. Endvidere efterlyses gode fotos til forsiden fra kommende begivenheder.
Men bladets økonomi halter. I juni 1943 gøres
gældende, at man mindst skal have 300 nye abonnenter og retter en indtrængende opfordring til formænd og bestyrelser om at gøre en indsats for at
dette kan nås. Redaktøren påpeger, at kun ca. 1/3 af
de 500 registrerede bueskytter abonnerer på bladet.
Han slutter med at spørge: ”Skal ”BUESKYTTEN”
inddrages. Ja eller nej”?
Formanden for Frederikshavn, Kaj Kristensen har
efterfølgende i julinummeret et halvanden siders indlæg om det emne, hvor han stærkt understøtter redaktørens nødråb. Men han mener også, at kan bla-

det ikke sikres fremover, må DBSF overtage det økonomiske ansvar og eventuel mod en mindre kontingentstigning ”påtvinge” medlemmerne at holde det.
Rekordnoteringer
Man begyndte allerede i første nr. juli 1944 at registrere officielle rekorder. Og den senere flerdobbelte
verdensmester, Ejner Tang Holbæk, optræder fra
start af på listen ved på kort ronde at skyde 548
point. Det skulle ikke blive sidste gang, at Tang Holbæk gjorde sig bemærket på rekordlisterne. Sigfred
Smed noteres for 604 point på den lange ronde.
Forbundet er også begyndt at tænke på landskamp mod svenskerne. Men svenskerne meldte dog
fra grundet militære indkaldelser.
Man besluttede i stedet at DM og det svenske
mesterskab, som både svenskerne og DBSF skulle afvikle samme dag, den 29. august, skulle være gældende. Resultaterne af de fire bedste på kort- henholdsvis lang ronde skulle udveksles pr. telegram.
Træ eller stål
I augustnummeret 1943 noterer G. Hjernøe, Aarhus,
at flere ”gamle” medlemmer falder fra, samt at enkelte foreninger trues med opløsning og spørger:
Fortsættes på side 18

I april 1943 får bladet en ny forside.
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– Er det stålbuerne, som har stjålet romantikken
fra den skønne gamle sport. Er det rekordjageriet,
der er ved at gøre sig gældende på fornøjelsens
konto. Eller er det den lange ronde, der gør skytter
med træbuer mismodige?
Træbuer contra stålbuer var i øvrigt et yndet debatemne i den tid. Mange skytter havde problemer
med at nå ud på de lange afstande med træbuer.
Disse skulle have en styrke på godt 50 pund for at
opnå en rimelig træfsikkerhed på 90 m. En skytte,
A.H. Tronborg fra Aarhus skyder som den første over
1000 point med sin træbue. To kontrollerede skydninger på 1034 point og 1039 point. Han bliver interviewet af skribenten og oplyser, at hans bue er på
ca. 60 pund. Tronborg fabrikerer selv sine buer, og
den aktuelle er lavet af fyrretræ belagt med elmetræ
foran og bagpå. Han bliver også spurgt om hvor højt
han holder på 90 m:
– På 90 m sigter jeg med venstre øje og bruger et
gummibånd om venstre hånd med et lille mærke på
overhånden til at holde i pletten.
Helt uproblematisk var det nok ikke at skyde med
træbue…

Første nummer af forbundets
eget officielle tidsskrift.
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DM 1943 aflyses
DM skulle have været skudt i Køge søndag, den 29.
August, men tyskerne kom i vejen. Efter den tiltagende modstand mod den tyske besættelse blev det
tyskerne for meget. Søndag morgen blev det danske
forsvar afvæbnet under kampe, som kostede 23
danske og 5 tyske soldater livet. Dele af den danske
flåde blev sænket af mandskabet for ikke at falde tyskerne i hænde, og der blev indført militær undtagelsestilstand.
Under disse forhold valgte man at aflyse DM. 60
skytter stod ellers klar søndag morgen, men i lyset af
den alvorlige udvikling, pakkede man sammen og
skyndte sig hjem til familierne.
Repræsentantskabsmødet om lørdagen nåede
man dog at få afviklet trods flere timers forsinkelse
grundet de svære trafikale forbindelser. Formanden,
Paul Nielsen, oplyste i beretningen, at medlemstallet
var blevet forøget det forløbne år. Forbundet omfattede nu 26 foreninger med cirka 410 aktive bueskytter. 8 nye foreninger blev optaget, heriblandt Middelfart, som i øvrigt er den eneste, der består i dag.
Glædeligt var det, at DBSF var blevet medlem af
Dansk Idræts-Forbund. Det betød bladt andet, at
man nu kunne overrække DIF’s mesterskabsplakette,

”hvilket er den højest opnåelige udmærkelse en
idrætsmand kan opnå på dansk grund”, som formanden udtrykte det.
Der blev foreslået indført dansk mesterskab på
både lang- og kort ronde samt totalt. Begrundelsen
var blandt andet, at det ville højne interessen specielt
for dem med træbuer på den korte ronde. Forslaget
blev vedtaget. Efterfølgende blev mesterskaberne
godkendt af DIF februar 1944.
På repræsentantskabsmødet i DBSF blev det også
vedtaget, at alle tilstedeværende skulle rette en kraftig opfordring til formænd og bestyrelser for at skaffe flere abonnenter til BUESKYTTEN. I modsat fald
ville bladet ophøre.
BUESKYTTEN i modvind
At drive bladdrift for mindre idrætsforbund og -foreninger har aldrig været et lukrativt foretagende. I
septembernummeret 1943 fremgår det, at bogtrykkeren, som siden 1941 havde trykt bladet på ren idealisme og med dundrende underskud, er indstillet
på, i forbindelse med at redaktøren har sagt fra, at
opgive ævred. Med mindre der i det kommende
kvartal kan findes små 300 nye abonnenter.
Tidligere har der været tanker fremme om at DBSF
skulle overtage udgivelsen samt det økonomiske ansvar fra juli 1944, men da alle foreninger ikke har
givet grønt lys, har man måttet udsætte den beslutning. Igen på et bestyrelsesmøde april 1944 meddelte formanden, Paul Nielsen, at man måtte udsætte
overtagelsen af bladet, da der stadig manglede accept af en del foreninger.
Udgiveren og nu også redaktør Gullander er efterfølgende blevet bekendt med, at man påtænker at
flytte trykningen hen, hvor den kommende redaktør,
fotohandler Kaj Kristensen, Frederikshavn bor, hvilket
Gullander selvfølgelig er stærkt utilfreds med. Skulle
det blive tilfældet – at forbundet uden videre fratog
ham trykkeopgaven af bladet – må man finde en
anden titel og nuværende blad fortsætter.
Under overskrifter ”Unfair behandling” giver Gullander sit syn på sagen i en halvanden siders redegørelse i hans blad BUESKYTTEN juli 1944. Han mener
blandt andet, at det var en aftale, at forbundet skulle overtage det økonomiske ansvar for bladet, og at
trykningen fortsat skulle foregå i hans trykkeri. Han
gør opmærksom på, at han hidtil har produceret bladet for egne midler og dermed været med til at
samle bueskydesporten, således at forbundet kunne
dannes – formentlig et år eller to før det ellers havde
været relevant.
Efter at forbundet var dannet fortsatte Gullander
ufortrødent at producere bladet, men det kneb med
abonnementer. Formanden, Paul Nielsen opfordrede
ham til at fortsætte udgivelsen, og stillede en løsning
i udsigt.
Det trak dog ud, men ved årsskiftet 1943-44 mod
tog Gullander et udkast til kontrakt, som imidlertid

indeholdt en passus om at trykningen pr. 1. januar
1945 skulle foregå andetsteds. Gullander returnerede med ønske om at 1. januar 1946 skulle være datoen, mod at han påtog sig 40 % af underskuddet
det første år – herefter kom gang i sagerne. Den 22.
februar 1944 udsendte forbundet en rundskrivelse,
hvor der blandt andet stod, at forbundet gik med
planer om at overtage bladet, såfremt den nødvendige økonomi kunne fremskaffes hos foreningerne, og
at trykningen skulle foregå hos Gullander. Denne
skriver videre:
– Derefter skete der ikke mere. Forbundet trak
tiden ud og traf aftale med en anden bogtrykker,
hvilket blev meddelt mig en af de første dage i juni.
Gullander udtrykker sin frustration over slige
”skinforhandlinger”, og ”at forbundet på den måde
tilraner sig andres kostbare pionerarbejde”.
Nyt bueskyttetidsskrift
Ikke desto mindre udkommer Dansk Bueskytte Forbund altså med sit første nummer af sit officielle
tidsskrift under navnet ”Bueskydning” juli 1944. Redaktør er Kaj Kristensen, Frederikshavn og trykkestedet er Vogelius´ Bogtrykkeri – også i Frederikshavn.
I det første nummer skriver redaktøren, at han
efter mange overvejelser og genvordigheder har påtaget sig den meget krævende og tidsoptagende redaktørstol ganske vederlagsfrit.
Derudover opfordrer han medlemmer og foreninger at skrive til bladet om stort og småt af interesse
for sportens udøvere. En praktisk foranstaltning
kunne være:
– … at foreningerne ”ansatte” en pressesekretær,
hvis opgave skulle være at holde både pressen og
”Bueskydning” a jour med månedens begivenheder
og lignende.
I dette første nummer var 27 foreninger registreret
som medlem af forbundet.
Slagsmål i spalterne
Bogtrykker og redaktør Gullander tager kampen op
og udsender fortsat sit blad. I sit julinummer citerer
han en artikel fra avisen Vestkysten i Esbjerg:
– Indenfor Dansk Bueskytteforbund er der opstået
en ret voldsom strid i anledning af, at forbundet er
begyndt at udsende sit eget blad ”Bueskydning”.
Det gamle blad ”BUESKYTTEN” blev udgivet af private, og ikke mindst har bogtrykker Gullander,
Skjern bragt personlige ofre på at gøre pionerarbejde
for bladet. Gullander bebrejder nu ledelsen, at man
er gået uden om ham ved starten af det nye organ,
hvis redaktør er fotohandler, Kaj Christensen, Frederikshavn. Andre bueskytter er sluttet op om Gullander, Skjern, og som den første pil i kampen har man
udsendt et nyt nummer af ”BUESKYTTEN” med den
gamle redaktion.
Fortsættes på side 20
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Og Gullander fortsatte med at trykke og udgive sit
blad. I septembernummeret 1944 giver Gullander
udtryk for sin frustration i en lang artikel under overskriften ”Paul Nielsens enevælde”. Heri anklager
Gullander DBSF’s formand for at have begået lovbrud i forbindelse med indsættelse af ny sekretær i
forbundet. Denne skulle have været valgt på en generalforsamling. Endvidere mener han, at Paul Nielsen overtræder lovene ved at starte udsendelsen af
det nye blad – efter Gullanders mening – uden om
den samlede bestyrelse. Ved i stedet blot at udsende
et cirkulære om det nye blad.
Gullander opfatter det som, at hans blad hele
tiden har været en ”torn i øjet” på formanden – i og
med, at det har knebet gevaldigt med at få stof til
bladet fra forbundet. Årsagen hertil måtte være, at
det ikke var formanden, som havde fået ideen til
bladet. Igen nævner han de ”skinforhandlinger”,
som har fundet sted.
Et andet eksempel på formandens ”diktatur”, som
Gullander betegner formandens arbejde, er også, at
forbundet skal tegne forsikring for alle medlemmerne i forsikringsselskabet Hånd i Hånd, som formanden er agent for.
Han slutter sin artikel med at spørge, om ikke det
var for tidligt at forbundet blev optaget i Dansk
Idræts-Forbund og modtage støtte derfra, så længe
den moralske vandel ikke er i orden.
Svar på tiltale
En sådan udladning kunne naturligvis ikke forblive
uimodsagt. I Bueskydnings augustnummer 1944
giver formand Paul Nielsen sit svar i et langt indlæg.
Han nævner et brev af 22. august 1942 til tidsskrif-

Fra tredje nr. kom der farve på bladhovedet.
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tet BUESKYTTENs redaktion, hvori DBSF meddeler, at
man kunne acceptere, at der på BUESKYTTENs titelblad blev tilføjet, at bladet var ”Officielt organ for
Dansk Bueskytte Forbund”. Men også at aftalen til
enhver tid kunne opsiges fra begge sider, og at tilføjelsen i så fald skulle slettes.
Videre skriver formanden, at grunden til aftalens
ophævelse var, at redaktøren gentagne gange havde
ønsket at lade bladet trykke i hans hjemby, Frederikshavn, hvorved han kunne spare korrespondance, telefonering og telegrafering med bogtrykkeren. Endvidere kunne de sidste nyheder nå at komme på i sidste øjeblik.
Flytningen var blevet vedtaget i bestyrelsen med 6
stemmer for og kun en enkelt imod.
Man havde søgt ad fredelig vej at få en ordning i
stand med Gullander og tilbudt ham 100 kr., som
skulle forstås som en ”goodwill” fra DBSF, da hans
blad – jævnfør Hr. Gullanders udsagn – havde giver
underskud. Man havde flere gange efterspurgt et
regnskab fra Gullander.
I et brev meddelte Gullander, at han ville afstå sit
blad mod en sum på 450 kr. hvilket forbundet ikke
så sig i stand til at betale – al den stund at man ikke
først efter ansøgning kunne modtage et tilskud fra
Dansk Idræts-Forbund på 500 kr. og derefter udbetale en privatperson 450 kr. for et bladforetagende.
Senere i indlægget afviser formanden på det
skarpeste Gullanders påstand om at have optrådt
”unfair og uværdigt”, samt at skulle have tilranet sig
Gullanders ”kostbare pionerarbejde”.
Indlægget afsluttes med en erklæring, om at
sagen hermed fra DBSF er uddebatteret, og at der
ikke ville blive skrevet mere herom.

Sidste nummer
Septembernummeret af BUESKYTTEN blev det sidste
blad fra Gullanders hånd. I det kom han med udfald
mod DBSF i almindelighed og Paul Nielsen i særdeleshed. Både i Gullanders referat fra forbundsmødet
og et indlæg om Paul Nielsens enevælde.
Det blev for meget for Paul Nielsen med bestyrelse, og i novembernummeret, i det der nu var forbundets officielle blad, meddeles det, at Gullanders
fortsatte uberettigede og injurierende angreb på formand og bestyrelse samt den ulovlige benyttelse af
bladet Bueskydnings stof, ville blive genstand for
retslig påtale.
Forlig
Men i december meddeler forbundet i sit blad, at
der er indgået forlig mellem forbundet og Hr. Gullander. Gullander udsteder følgende erklæring:
– Mellem Dansk Bueskytte Forbund og bogtrykker
Gullander er der ført nye forhandlinger, hvorunder
forskellige misforståelser er blevet afklaret på en for
alle parter tilfredsstillende måde, ligesom Hr. Gullander beklager de mod DBSFs formand og bestyrelse
fremsatte udtalelser. Herefter overlader bogtrykker
Gullander Dansk Bueskytteforbund ”BUESKYTTEN”
dennes kartotek, klicheer m.m.
I aftalen indgik også, at Gullander modtog de 100
kr., som førhen tilbudt – mod at han betalte sagens
omkostninger af kr. 100.
Og således sluttede ”sagaen” om tilblivelsen af
vort blad, som beholdt navnet Bueskydning. Det var
også – omend en ufuldstændig – beretning om tilblivelsen af vort Dansk Bueskytteforbund. Som nu
fremover måske skal hedde ”Bueskydning Danmark”.
Nye højder
For ligesom at gøre 1944 færdig skal det bemærkes,
at der dog også var tid til at skyde. Ved et stævne i
Svendborg i maj 1944 præsterer den københavnske
skytte Sigfred Smed en rekordforbedring på 48 point
i samlet international ronde. Den nye rekord lyder
dermed 1087 point, og senere igen i juni ved en
kapskydning mellem København og Køge når han
1144 point.
Ved DM i Køge i august vinder han – denne gang
med 1210 point. Og ved årets slutning besidder Sigfred Smed alle tre danske rekorder. Lang ronde 666
point, kort ronde 588 point og samlet 2018 point.
Ved sjællandsmesterskabet deltager 42 skytter –
alle herrer – med Ejner Tang Holbæk Hørsholm

Sigfred Smed, København.

(1210 p) som vinder foran Sigfred Smed (1135 p). I
det jyske mesterskab deltager foruden 27 herrer
også 10 kvinder samt fem juniorer. Af herrerne vinder S. Holmgaard, Videbæk med 848 point, mens
Grethe Mogensen, Frederikshavn vinder med 328
point. De tre bedste kvinder var alle fra Frederikshavn. Erik Forsberg fra Aarhus vinder blandt juniorerne med 200 point.
Under forbundsmødet fremkom formanden med
et forslag om at begrænse deltagerantallet ved DM
derhen, at det kun skulle være skytter, som havde
erhvervet sølvmærket og opefter, som kunne deltage. Forslaget blev vedtaget efter adskillige indlæg
både for og imod samt flere ændringsforslag.
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STÆVNEkalenderen

[Klik ind på www.dbsf.dk og få flere detaljer]

APRIL 2013

DATO	STED	ARRANGØR	STÆVNETYPE
6.
7.
14.
15. -20.
20.-21.
21.
21.
27.

Fredericia
Jægersborg hegn/Raadvad Kro
Hvidovre
Riom, Frankrig
Sorø
Køge
Sorø
Vrandrup v. Kolding

Dommerudvalget
Lyngby Bskl.
DBSF
WAE
Sorø Bskl.
Køge Bskl.
Sorø Bskl.
Palnatoke

Dommermøde 2013
Dyrehaverunden
Forbundsmøde
GP 1
Bruttosamling - Non-Sight archers
Dogmestævne - 70m/50m m. finaler
3D - 30 mål
3D

MAJ 2013

DATO	STED	ARRANGØR	STÆVNETYPE
9.
13.-19.
13.-18.
18. -19.
25.
26
27.-1. juni

Sønderborg
Shanghai, Kina
Ljubljana, Slovenien
Grættrup, Nr. Snede
Roskilde
Middelfart
Echmiadzin, Armenien

Sønderborg Bskl.
WA
WAE
Nr. Snede
Sorø Bskl./Roskilde
Middelfart Bskl.
WAE

900 Runde
WC1
JC1
Danish Open - 3D
Storsamling - Non-Sight archers
FITA Runde
GP 2

JUNI 2013

DATO	STED	ARRANGØR	STÆVNETYPE

Sommerskydning 2013

1.
2.
8.
9.
9.
10.-16.
23.

Mølleholmen, Taastrup
Nykøbing F
Momhøj Naturcenter
Vejen
Idrætscenter Vest, Holstebro
Antalya, Tyrkiet
Middelfart

TIK
Nykøbing F. Bskl.
Herning Bskl.
Vejen Bskl
Holstebro Bsk.
WA
Middelfart Bskl.

Maj Pokalen - FITA + 2*50m Comp.
3 D - 30 mål
3D
3D - 24 mål
FITA
WC2
FM og FITA Runde

Sommerskydning starter op den 26. april. Invitationerne er sendt ud,
og du finder også mere information på dbsf.dk.
Portalen sommerskydning.dk er nu åben for tilmelding.

DBSF’s BESTYRELSE
Formand
Rolf Lind
Tlf. 4352 5592
formand@dbsf.dk
Næstformand
Søren Holdt Jensen
Tlf. 9832 2528 / 2215 2528
viceformand@dbsf.dk
Økonomi
Steen J. Jørgensen
Tlf. 4352 2204 / 3032 3036
finans@dbsf.dk

Dansk
Bueskytteforbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK – 2605 Brøndby

Tlf.: +45 43 26 27 28
Fax: +45 43 26 27 29

www.dbsf.dk
E-mail: dbsf@dbsf.dk

Eliteudvalgsformand
Klaus Lykkebæk
Tlf. 2518 0306
elite@dbsf.dk

Breddeudvalgsformand
Hans Lassen
Tlf. 2460 9476
bredde@dbsf.dk

UDVALG UNDER DBSF
Dommerudvalgsformand
Jane Sigil
Tlf. 55984037. Mob. 60800391
dommer@dbsf.dk

Best.medlem Sjælland
Sanne Rahbek
Mølleager 124, 2640 Hedehusen
Tlf. 3060 3509
bestmedlem_sjaelland@dbsf.dk

Ordens-og amatørudvalgsformand
Erik Hjortebjerg
Tlf. 66 18 87 66
ao@dbsf.dk

Best.medlem Fyn
Jan Jager
Tlf. 2167 2197
bestmedlem_fyn@dbsf.dk
Best.medlem Jylland
Bjarne Strandby
Tlf. 8680 2159 / 2242 7586
bestmedlem_jylland@dbsf.dk

Lovudvalgsformand
Flemming Skjoldborg
Tlf. 89 91 20 10
lov@dbsf.dk
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Tlf. 74 44 26 36 / Fax. 74 44 26 24
E-mail: danage@danage.dk
www.shop.danage.dk

DBSF, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

SPECIELLE SKYDEMÅTTER
– det er også DANAGE
Yderligere oplysninger, se www.shop.danage.dk

